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إن هذه هي (: ، قال) هـ١٤١٢عام (يف حبث ألقاه أحد الطالب البسنويني يف جامعة أم القرى  )١(

ومن احلقائق اليت يتكتم عليها . يوش العثمانية من البلقان إىل اليوماملذحبة التاسعة منذ انسحاب اجل
 قتل ثالثة أرباع مليون – وقد حكم يوغسالفيا فترة مديدة –اإلعالم الغريب، أنه يف حكم تيتو وحده 

 .)من املسلمني ، وقد كان تيتو يهودياً كما هو معلوم
 .لمسن أربعني يوماً يف بغداد أيام غارة التتاريروي املؤرخون أن النهر جرى أمحر من دماء املس )٢(
كانت هناك هدنة قائمة بني صالح الدين والصليبيني، فنقضوا اهلدنة، وأغاروا على املسلمني على  )٣(

حني غرة، فلجئوا إىل املسجد فدخلوه وراءهم وأعملوا القتل والتذبيح فيهم وهم عزل من السالح 
 .ل غاصت حىت ركبها يف دماء املسلمني داخل املسجدوتروي مصادرهم التارخيية أن اخلي

قتل يف تلك املذابح تسعة ماليني من املسلمني يف أثناء عبورهم من اهلند إىل باكستان، وذلك بعد  )٤(
  . م١٩٤٧أن أمنتهم اهلند على أنفسهم عام 



 
 

)٢(  منرب التوحيد واجلهاد



    
 

 
Y 

 

Y    
 

Y  

Y 
 


 

          
 

 


 

 



 
 

)٣(  منرب التوحيد واجلهاد



 
 

 

           
         

          
        

 

 

    
         

 





          

         





 
 

 
 

 



 
 

)٤(  منرب التوحيد واجلهاد



          
           

 

÷ 
 

   
 

 

     ""  
   

"" 

Y 
 

Y 

Y 

Y  
 

Y
 

Y       
 

Y٥ 

                                     
 . هـ١٤١٣ / ٧ / ١٦نقالً عن نشرة منظمة الرب الدولية، إدارة الدراسات واإلعالم يوم  )٥(
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  .رواه أبو داود )٦(
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 ".ال إله إال اهللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياة"راجع إن شئت كتاب  )٧(
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 .يف الكتاب املشار إليه" مقتضيات ال إله إال اهللا يف الرسالة احملمدية"راجع فصل  )٨(
 وابن عبد أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط والصغري، والبيهقي يف الشعب وابن عدي يف الكامل )٩(

  .الرب يف العلم
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  .أخرجه مسلم )١٠(
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  .كانوا ثالثة أضعافهم يف احلقيقة )١١(
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  .سنتحدث يف الفصل الثاين عن آثار رفضهم لإلسالم وتعصبهم ضده )١٢(
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  .أخرجه أمحد وأبو داود )١٣(
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 "  "Wilfred Cantwell Smith 
""Islam In Modern History
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 فيفضحه <يقصد اإلسالم، ولكن انظر كم يتوجه الكاتب حبقده الباطين حنو شخص الرسول  )١٤(

 !التعبري
 . م وكانت الشيوعية يومئذ يف أوجها، متثل ديداً شديداً ألوربا١٩٥٩كتب مسيث كتابه عام  )١٥(
 .عقيدة التثليث وألوهية عيسى وبنوته هللا )١٦(
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 من األصل ١١٠ – ١٠٩ولفرد كانتول مسيث، اإلسالم يف العامل احلديث، الطبعة السادسة ص  )١٧(

  ).مريكاطبعة مؤسسة منتور، نيويورك، أ(اإلجنليزي 
  .١٤٩تأليف حممد إقبال، ترمجة عباس حممود، ص " جتديد الفكر الديين " عن كتاب )١٨(
كانت أوربا مهيأة للدخول يف اإلسالم يف أوائل القرن السادس عشر، كما يقول املؤرخ الربيطاين  )١٩(

 ص ٣لقاهرة ج ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد، طبع ا" معامل تاريخ اإلنسانية " يف كتابه " ويلز " 
  .، ولكن الكنيسة بذلت جهداً ضخماً لصدها عن اإلسالم٩٦٦
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  .كان تيتو حاكم يوغوسالفيا السابق يهودياً كما أسلفنا )٢٠(
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 ".رؤية إسالمية ألحوال العامل املعاصر"و " مفاهيم ينبغي أن تصحح"اقرأ إن شئت  )٢١(
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 .رات اجلامعة العربية بالقاهرةراجع نص التقرير كامالً مترمجاً إىل العربية من منشو )٢٢(
 .يرد ذكر هؤالء األعداء األربعة جمتمعاً ومتفرقاً يف كثري من السور املدنية، والسور الطوال خاصة )٢٣(
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من كتاب " الدميقراطية"حتدثت عن سلبيات الدميقراطية وإجيابياا وموقف اإلسالم منها يف فصل  )٢٤(
 ".مذاهب فكرية معاصرة"
ضية امللونني يف أمريكا وتأييد بريطانيا للحكومة العنصرية اليت تضطهد امللونني يف يكذّب ذلك ق )٢٥(

  .جنوب أفريقيا
قلنا من قبل مراراً إن لعبة الدميقراطية متثل طريقاً مسدوداً بالنسبة لإلسالميني، فضالً عما فيها من  )٢٦(

 ".ا املعاصرواقعن"من كتاب " الصحوة اإلسالمية"مزالق عقدية، انظر إن شئت فصل 
 .رجاله رجال الصحيح: أخرجه الطرباين وقال اهليثمي )٢٧(
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 .ممر يف شبه جزيرة سيناء يقع بني جبال وعرة وال بد للجيوش أن متر منه )٢٨(
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أخرجه ) بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرباء: (يقول عليه الصالة والسالم )٢٩(

 .مسلم
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  .أرجو اهللا أن ييسر كتابته" كيف ندعو الناس " اب بعنوان يف النية إصدار كت )٣٠(
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 . هـ١٤١٣حنن اآلن يف رجب من عام  )٣١(
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نستخدم لفظ الدين هنا مبعناه اللغوي، أي املعتقد الذي يدين به اإلنسان على إطالقه، ولو كان  )٣٢(

+: فاسداً كما يف قوله تعاىل   _ن عليه العرب هو دين باملعىن ، فالشرك الذي كا
  .اللغوي وإن كان فاسداً

  .٢٢٣ – ٢١٣ص " رؤية إسالمية ألحوال العامل املعاصر"حتدثت عن هذه االختالالت يف كتاب  )٣٣(
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ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت : (جاء يف احلديث الصحيح )٣٤(

 هذا يهودي خلفي !يا مسلم يا عبد اهللا: شجر، فيقول احلجر والشجرخيتبئ اليهود من وراء احلجر وال
تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن : (أخرجه مسلم، وجاء يف احلديث الصحيح كذلك) فتعال فاقتله

تكون مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن 
اهللا إن شاء أن يرفعها، مث تكون ملكاً عاضاً فتكون ما شاء اهللا أن تكون مث يرفعها اهللا تكون، مث يرفعها 

إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكاً جربياً فتكون ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها، 
  .اإلمام أمحد عن حذيفة بن اليمانرواه ) مث تكون خالفة على منهاج النبوة
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